
I. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah menyebabkan timbulnya 

persaingan yang ketat di dunia bisnis. Ketatnya persaingan bisnis tersebut 

menuntut pelaku bisnis untuk selalu meningkatkan daya saing agar mampu 

mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Tingginya tingkat persaingan tidak 

hanya terjadi pada perusahaan yang menghasilkan barang, tetapi juga terjadi pada 

perusahaan yang menghasilkan jasa seperti bank dan perusahaan penilai. Kedua 

perusahaan tersebut memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam perekonomian 

negeri khususnya dalam menyalurkan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Peranan bank bagi perkembangan dunia usaha dinilai cukup 

signifikan, hal ini diakibatkan bank berperan serta dalam membantu permodalan 

dan pengembangan usaha masyarakat. 

Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan 

salah satunya adalah menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini 

bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank 

menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit 

yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. 

Sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak 

diberikan atau tidak. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai 

tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan bank bersangkutan, hal ini 

dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya 

pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Bagi debitur yang 

memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk 
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mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai 

perjanjian antara bank dengan nasabah. 

Perusahaan penilai secara tepat sangat diperlukan dalam dunia perbankan 

karena dalam hal ini bank berperan sebagai mediator antara perusahaan penilai 

dengan debitur (nasabah). Adapun fungsi utama penilai pada prinsipnya adalah 

memberikan opini secara tertulis mengenai nilai ekonomi jaminan/agunan pada 

saat tertentu. Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan maka penilaian 

tidak hanya dilakukan terhadap agunan tetapi juga meliputi sebagian besar 

aset/properti baik yang bersifat komersial atau non komersial, berwujud (tangible) 

ataupun tidak berwujud (intangible) dan surat berharga.  

Berbagai langkah pemulihan paska krisis ekonomi dan perubahan pasar 

yang cepat di dalam negeri maupun di dunia mengakibatkan timbulnya tuntutan 

yang semakin tinggi akan kehandalan penilaian yang dibuat oleh profesi penilai, 

sehingga dibutuhkan adanya kualitas penilaian yang terus mengikuti 

perkembangan tersebut.  Pelaksanaan tugas penilaian secara profesional sangat 

penting artinya bagi para penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa 

analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan 

menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir 

bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Dengan memperhatikan 

aspek ini diharapkan akan dapat mendorong pengguna jasa menjadi semakin loyal 

yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas serta mempermudah 

akuisisi pasar.   

Salah satu perusahaan penilai yang sampai saat ini masih konsisten dan 

berkomitmen membantu pengguna jasa dalam menilai suatu properti adalah PT 



 3

Independensia Consultindo Appraisal (ICA) yang merupakan sebuah perusahaan 

swasta nasional yang bergerak dibidang jasa penilaian (appraisal service), studi 

kelayakan (feasibility study), riset dan studi pasar properti (market study), dan 

pengawasan pendanaan proyek (loan project monitoring). Dalam usianya yang 

berdiri selama 15 tahun, PT ICA memang belum banyak dikenal oleh masyarakat 

umum. Namun bagi bank swasta maupun pemerintah, nama PT ICA cukup 

dikenal melalui tenaga ahlinya yang menawarkan langsung ke bank-bank tersebut. 

Selain itu jika dilihat dari kinerjanya, PT ICA selalu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang cukup pesat sampai saat ini, hal ini didukung oleh tenaga-

tenaga ahli yang profesional yang cukup kompeten dalam bidangnya serta 

ditunjang oleh kemampuan suatu perangkat yang dapat mengakses data-data yang 

akurat baik dari berbagai jaringan informasi nasional maupun internasional. 

Dilihat dari kinerja karyawannya, mampu menjadi karyawan yang independensi 

tanpa intervensi baik dari bank rekanan maupun dari debitur sendiri. Hal ini 

dilakukan sebagai suatu strategi dalam memasarkan jasanya secara lebih fokus. 

Serta didukung adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan Nomor C-14742 HT.01.01.TH.2002. 

Untuk memperluas usahanya, PT ICA terus berusaha mengembangkan 

sayap dengan membuka kantor cabang di berbagai daerah. Saat ini PT ICA telah 

memiliki 3 kantor cabang yaitu Surabaya, Bandung dan Padang sebagai 

perwakilan dari PT ICA yang berpusat di kota Jakarta. Secara umum fungsi dan 

tujuan yang dimiliknya sama dengan kantor-kantor cabang lainnya. Untuk 

memperkuat posisi perusahaan, PT ICA turut aktif dalam keanggotaan Ikatan 
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Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Gabungan Perusahaan Penilai 

Indonesia (GAPPI), dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

PT ICA mempunyai lingkup pekerjaan yang luas dalam jasa konsultan. 

Lingkup pekerjaan meliputi berbagai bidang anatara lain properti, industri, 

pertanian, kehutanan dan pertambangan. Untuk mendapatkan debitur yang akan 

dinilai asetnya / propertinya, PT ICA menjalin suatu kerjasama dengan pihak bank 

swasta maupun pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap jaminan yang 

diajukan oleh debitur.  

PT ICA sebagai perusahaan penilai yang sudah berdiri selama lima belas 

tahun memiliki perkembangan debitur yang cukup meningkat (Tabel 1). Hal ini 

tentu merupakan suatu pertanda positif yang baik bagi perkembangan PT ICA di 

masa yang akan datang. Namun peningkatan jumlah debitur dan jumlah rekanan 

tentu harus dikelola sedemikian rupa agar mereka tidak beralih kepada perusahaan 

penilai lain. Terlebih lagi mengingat sangat ketatnya persaingan antar perusahaan 

penilai dalam menghimpun rekanan dan debitur, sehingga perusahaan penilai 

harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Dengan tingkat persaingan yang ada, rekanan dapat sewaktu-waktu pindah 

kepada perusahaan penilai lain jika ada pelayanan yang lebih menarik. Pihak bank 

yang memberikan wewenang kepada PT ICA dalam pemberian penilaian properti 

sewaktu-waktu dapat mendapatkan tawaran dari perusahaan penilai lain. Apabila 

hal itu terjadi, besar kemungkinan penilaian properti yang diberikan wewenang 

oleh bank tertentu bisa diambil alih perusahaan penilai pesaing. Oleh karena itu 

PT ICA perlu mengetahui bagaimana kepuasan debitur dari jasa penilaian dan 

pelayanan yang diberikan oleh PT ICA. Lebih khusus lagi, diperlukan bagaimana 
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tingkat kepuasan debitur selama periode yang telah berjalan, sehingga PT ICA 

dapat mengantisipasi pindahnya rekanan ke perusahaan penilai lain yang 

menawarkan jasa penilaian yang lebih menarik.  

Mengukur kepuasan merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh 

perusahaan, karena dengan mengetahui tingkat kepuasan mereka maka PT ICA 

akan mengetahui posisinya dalam persaingan bisnis. Untuk mengetahui apa yang 

yang diinginkan oleh debitur, maka suatu pendekatan yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah dengan melakukan riset debitur. Memahami perilaku debitur 

sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 

Keberhasilan perusahaan dalam memenuhi keinginan klien maupun konsumennya 

akan membuat konsumen loyal terhadap perusahaan. 

Tabel 1. Perkembangan Debitur PT Independensia Consultindo Appraisal per Juni  
2008 

Nama Bank Rekanan Bulan Total 
Debitur Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Bank Bumiputera 35 38 34 32 37 35 211 
Bank Tabungan Negara 
(BTN) 33 33 46 34 48 57 251 

Bank Panin 26 20 23 31 29 25 154 
Bank Commonwealth 8 5 8 7 7 8 43 

Sumber : PT Independensia Consultindo Appraisal, 2008 

Riset kepuasan pelanggan dalam penelitian ini akan membantu perusahaan 

untuk menggali informasi mengenai karakteristik atribut yang diinginkan oleh 

debitur dalam rangka penilaian suatu aset yang dilakukan oleh tim penilai 

perusahaan. Dengan demikian, nantinya diharapkan PT ICA dapat mengetahui 

atribut apa yang paling diperhatikan debitur dalam upaya terciptanya kerjasama 

yang saling menguntungkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pendahuluan di atas dan adanya  

informasi yang diperoleh dari keanggotaan GAPPI. Perusahaan penilai di 

Indonesia pada tahun 2007 berjumlah 173 perusahaan. Sebagai perusahan penilai 

PT ICA mempunyai pesaing dekat diantaranya PT Solusi Optima Perdana, PT 

Kreasi Laksana Konsultan dan PT Index Consultindo Appraisal. Sebagai leader 

perusahaan penilai adalah PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo Appraisal Utama 

dan PT Ujatex Baru. Mengingat sangat ketatnya persaingan antar perusahaan 

penilai dalam menghimpun rekanan dan debitur, sehingga perusahaan penilai 

harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Tabel 2 berikut menjabarkan 

mengenai perkembangan perusahaan penilai di Indonesia. 

Tabel 2. Perkembangan Perusahaan Penilai Keanggotaan GAPPI 

Tahun Jumlah Perusahaan 
Penilai 

2004 85 
2005 104 
2006 150 
2007 173 

Sumber : GAPPI, 2007 

Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan penilai adalah 

pindahnya rekanan ke perusahaan penilai lain. Seperti kondisi pada PT ICA saat 

ini, dimana salah satu rekanan memutuskan secara sepihak karena adanya 

komplain dari debitur yang berakibat rekanan tidak lagi memperpanjang kontrak 

pada tahun berikutnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat suatu 

riset mengenai kepuasan debitur di PT ICA. Kepuasan debitur merupakan salah 

satu faktor kunci yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan penilai untuk 

bersaing dimasa yang akan datang. Oleh karena itu faktor-faktor yang 
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mempengaruhi atau yang berkaitan dengan kepuasan sangat penting untuk 

diketahui.  

Kepuasan debitur merupakan sesuatu yang abstrak, namun hal ini dapat 

diukur. Di sisi lain kepuasan bersifat dinamis, artinya kepuasan bisa muncul, 

karena faktor yang berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Identifikasi tingkat 

harapan dan tingkat kepuasan dalam setiap aspek layanan menjadi suatu hal yang 

penting untuk diketahui. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik debitur PT Independensia Consultindo Appraisal. 

2. Bagaimana tingkat kepuasan debitur terhadap kualitas pelayanan apraisal PT 

Inpendensia Consultindo Appraisal. 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan debitur.  

4. Bagaimanakah implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan debitur 

terhadap pelayanan PT Independensia Consultindo Appraisal. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengidentifikasi karakteristik debitur PT Independensia Consultindo 

Appraisal. 

2. Mengukur tingkat kepuasan debitur terhadap kualitas pelayanan karyawan 

penilai PT ICA, baik kepuasan total maupun nilai kepuasan di setiap 

atribut. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan debitur. 
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4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan debitur 

terhadap pelayanan PT Independensia Consultindo Appraisal. 

 
1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan jasa penilai yakni PT ICA, 

sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan strategi dalam 

pengambilan keputusan mengenai kinerja pelayanan terhadap debitur di tengah 

persaingan perusahaan penilai yang semakin ketat. Selain itu juga sebagai : 

1. Bahan masukan dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan 

karyawan PT ICA dalam memberikan layanan bagi debiturnya. 

2. Bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan masa mendatang yang 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

3. Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan teori yang 

diperoleh ke dalam dunia bisnis yang sesungguhnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen PT 

Independensia Consultindo Appraisal, bahwa dengan mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggannya, maka perusahaan dapat memperbaiki kinerja yang belum 

memenuhi apa yang diharapkan agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Selain 

itu diharapkan manajemen PT Independensia Consultindo Appraisal dapat 

mengetahui atribut yang mempengaruhi kepuasan debiturnya. Melalui penelitian 

ini diharapakan perusahaan dapat menentukan alternatif-alternatif strategi 

peningkatan layanan pada pelanggan untuk memenangkan perusahaan 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan penelitian ini dilakukan terhadap debitur mengenai kepuasan 

terhadap kualitas pelayanan karyawan PT ICA. 

2. Obyek penelitiannya adalah debitur dari bank tertentu yang merupakan 

rekanan PT ICA. 

3. Studi penelitian ini dilakukan di Jabodetabek dengan responden debitur  

yang menggunakan jasa penilai PT ICA. 
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